
O Conselho Nacional do Trabalho (CNT), criado em 1923, 
foi o primeiro órgão responsável, exclusivamente, por mediar/ar-
bitrar e avaliar as questões trabalhistas e previdenciárias no Brasil. 

O ano de sua criação insere-se em período marcado por um 
acentuado crescimento da malha ferroviária brasileira, que em-
pregava centenas de trabalhadores. A Estrada de Ferro Central do 
Brasil era uma das principais empresas da época. Fundada ainda 
durante o período do Império, com o nome de Estrada de Ferro D. 
Pedro II, ela teve importante papel no desenvolvimento de vários 
estados brasileiros, principalmente Minas Gerais.

Em um dos processos que constituem o acervo do CNT, o 
Processo n°. 14.398 de 1933, temos um exemplo interessante de re-
clamação trabalhista de um ferroviário contra a Central do Brasil. 
Nesse registro, acompanhamos a história do trabalhador Reynal-
do Amorim Alcântara, que argumentava ter sido dispensado sem 
justa causa, após mais de dez anos de serviços prestados àquela 
empresa. Declarava que a ferrovia, para demiti-lo, utilizava-se do 
Decreto nº. 14.663, de fevereiro de 1921, que já não vigorava mais, 
conforme observamos nos excertos do processo, a seguir:

Excerto n°. 1: (Petição inicial) Ofício n°. 125-CNT, folha n°. 5 do processo.

Excerto n°. 2: (Petição inicial) Ofício n°. 125-CNT, folha n°. 6 do processo.
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Tem-se, portanto, que o ferroviário Reynaldo Amorim, com 
fundamento no Decreto 4.682/1923, afirmava possuir estabilida-
de decenal, de modo que somente poderia ter sido dispensado por 
abandono de emprego mediante inquérito administrativo, com di-
reito a defesa plena - direito que a companhia não garantiu ao fun-
cionário. 

É sabido que o instituto da estabilidade decenal insculpiu-se 
no art. 492 da CLT (revogado tacitamente pelo art. 7º, I, da Cons-
tituição Federal de 1988). Por meio desse instituto, nascido, como 
se vê, em 1923 (no governo de Artur Bernardes, portanto antes do 
governo de Getúlio Vargas), o empregado apenas poderia ser dis-
pensado em caso de falta grave, mediante inquérito, ou por motivo 
de força maior. 

Em 1967, quando entrou em vigor a primeira lei do FGTS 
(5.107/1966), os trabalhadores poderiam optar por permanecer 
sob o amparo da estabilidade da CLT (cujas raízes encontram-se 
no citado Decreto 4.682/1923) ou aderir ao novo regime, pelo qual, 
“a qualquer momento e mesmo sem qualquer motivo, pode o em-
pregador dispensar o empregado, pagando-lhe as verbas indeniza-
tórias previstas em lei”. Com a Constituição de 1988, esse regime, 
como se sabe, tornou-se obrigatório.

Além da questão da estabilidade decenal, outro ponto no qual 
se desenvolveu a discussão foi o fato de a empresa não ter emitido 
documento quando o funcionário pediu licença do serviço, fato 
que corroborou a alegação de abandono de emprego por Alcântara. 
Porem, o funcionário havia notificado a empresa, esta é que não 
forneceu o documento comprobatório, pois não era sua conduta 
de praxe:

Excerto n°. 3: (Petição inicial) ofício 125-CNT, folha nº. 2 do processo.

Ao avaliar o referido processo por inteiro, observamos como 
a empresa tentava fazer uso da legislação ultrapassada a seu favor. 
Contudo, por decisão do CNT e do Ministério do Trabalho, Indús-
tria e Comercio (órgão para o qual cabia recurso das decisões do 
Conselho), a legislação posterior (Decreto 4.682/1923) foi aplica-
da e os Ministros competentes deram ganho de causa ao trabalha-
dor, que deveria ser reintegrado nos serviços da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, restando à empresa apenas o direito de instaurar 
um inquérito administrativo para investigar se houve ou não falta 
grave por parte do funcionário. 

        Excerto n°. 4: Acórdão nº. 3-127, de 1934. Folha nº 22 do processo.
Observar o primeiro órgão responsável por assegurar os di-

reitos dos trabalhadores é importante para compreendermos as 
relações trabalhistas existentes em nossa sociedade, avaliarmos os 
progressos que foram alcançados e refletir sobre os direitos que 
ainda precisam ser assegurados. 
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